
Klauzula informacyjna 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………. 
Wydarzenie: Śląska Fotografia Prasowa „2018” 
 
Informacja dotycząca upubliczniania wizerunku uczestników wydarzeń odbywających się w Bibliotece Śląskiej 
Informujemy, iż podczas wydarzeń organizowanych w budynkach Biblioteki Śląskiej (pl. Rady Europy 1, Ligonia 7, Francuska 
12) są wykonywane i przetwarzane zdjęcia, materiały audiowizualne na których może zostać uchwycony wizerunek osób 
uczestniczących, jak również mogą być przetwarzane ich inne dane osobowe. Ponieważ wizerunek jest daną osobową 
podlega ochronie na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnik, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a tego aktu wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe 
mogły zostać przetwarzane przez Bibliotekę Śląską, w tym upublicznione na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej 
www.bs.katowice.pl (m.in. w Galerii) oraz w mediach społecznościowych.  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 
40-021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl. 
 

2. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e – mail, telefon 
kontaktowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia udziału 
w organizowanym przez Bibliotekę Śląską konkursie Śląska Fotografia Prasowa „2018”: 
 

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole) 
TAK    NIE  
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dokumentowania  
i rozpowszechniania informacji o działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach: 
 

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole) 
TAK    NIE  
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu archiwizowania 
informacji o działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach: 
 

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole) 
TAK    NIE  
 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz w przypadku niewyrażenia zgody w pkt. 2 występuje brak 
możliwości udziału w konkursie. W przypadku niewyrażenia zgody w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe nie 
zostaną upublicznione, a w przypadku niewyrażenia zgody w pkt. 4 wykonane zdjęcia z Pani/Pana wizerunkiem 
zostaną usunięte.  
 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach dotyczących danych osobowych 
należy się kontaktować z inspektorem danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres 
e-mail: iodo@bs.katowice.pl. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 
 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (rozpowszechniane i archiwizowane) przez Bibliotekę Śląską do 
czasu cofnięcia zgody. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 
 
 
 
………………………………       ………………………………… 
data         czytelny podpis 
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